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ขาพเจาไดตรว
เงิน ณ วันที่ 31
นรวมถึงสรุปนโ

ขาพเจาเห็นวา
1 ธันวาคม 256
ยบนายทะเบียน

การแสดงความเ
ขาพเจาไดปฏบิั
วในวรรคความ
ละไดปฏิบัติตา
พเจาไดรับเพียง

ญในการตรวจส
เรื่องสําคัญในก
งบการเงินสําห
ความเห็นของข

เรื่องสําคัญในก

1. ตามท่ีแสดงใ
ยละ 55.00 ของ
ญญาเงินใหกูยมื
ประมวลผลดว

ขาพเจาไดตรว
งินใหกู และระบ
บสัญญาเงินให
ชและตามที่ระเ
บรายการปรับปร

2. ตามท่ีกลาวไ
60,355.66 บาท 
7,982.91 บาท 
้สงสัยจะสูญตอ
ั้งหน้ีและการรับ

ณออมทรัพยพน

จสอบงบการเงิ
1 ธันวาคม 256
โยบายการบัญชี

า งบการเงินขา
63 ผลการดําเนิ
นสหกรณ 

เห็น 
บัติงานตรวจสอ
รับผิดชอบของ
ามจรรยาบรรณ
งพอและเหมาะ

สอบ 
การตรวจสอบ
หรับงวดปจจุบนั
ขาพเจา ทั้งน้ี ขา

การตรวจสอบ พ

ในงบกําไรขาด
งรายไดรวม ซึ่ง
มแตละประเภท
ยระบบคอมพิว

จสอบโดยการ
บบการควบคุม
กูวามีการรับร
เบียบนายทะเบี
รุงบัญชีที่สําคัญ

ไวในหมายเหต
 โดยมีคาเผ่ือหน
 (คิดเปนรอยละ
องเปนไปตามร
บชําระหน้ีประ

ร

นักงานการไฟฟ

งินของ สหกรณ
63 งบกําไรขาด
ชีที่สําคัญ 

างตนน้ีแสดงฐ
นินงาน และกระ

บตามมาตรฐาน
งผูสอบบัญชีตอ
ณของผูสอบบัญ
สมเพ่ือใชเปนเ

 คือ เรื่องตางๆ
น ขาพเจาไดนําเ
าพเจาไมไดแสด

พรอมวิธีการตร

ดทุน สหกรณมี
เปนเรื่องสําคัญ
ซึ่งมีเง่ือนไขกา
วเตอรและจะหย

ประเมินและสุ
มภายในดานสา
ายไดดอกเบี้ยเ
ยนสหกรณกําห
ญ 

ตุประกอบงบก
น้ีสงสัยจะสูญเ
ะ 39.31 ของสนิ
ะเบียบที่นายท
กอบกับจํานวน

 

รายงานของผูส

ฟาสวนภูมิภาค

ณออมทรัพยพน
ทุน และงบกระ

ฐานะการเงินข
ะแสเงินสด สํา

นการสอบบัญชี
อการตรวจสอบ
ญชีสหกรณตาม
กณฑในการแส

ๆ ที่มีนัยสําคัญ
เรื่องเหลาน้ีมาพ
ดงความเห็นแย

รวจสอบแตละเรื

มีรายไดดอกเบี้ย
ญในการตรวจส
ารคํานวณดอกเ
ยุดการคิดดอกเ

มทดสอบระบ
รสนเทศที่เก่ียว
เงินใหกูเปนไป
หนด รวมทั้งขา

การเงินขอ 4 ณ
เปนจํานวนเงิน
นทรัพยทั้งสิ้น) ซึ
ะเบียนสหกรณ
นเงินมีสาระสําคั

สอบบัญชี 

 จํากัด 

นักงานการไฟฟ
ะแสเงินสด สํา

ของ สหกรณออ
าหรับปสิ้นสุดวั

ชีและระเบียบน
บงบการเงินในร
มระเบียบนายทะ
สดงความเห็นข

ญที่สุดตามดุลย
พิจารณาในบริบ
กตางหากสําหร

รื่องมีดังตอไปนี

ยจากเงินใหกูยืม
สอบ เน่ืองจากร
บี้ยในอัตราที่แ
บี้ยในกรณีที่ลูก

บการควบคุมภ
วของกับการคํา
ปตามเง่ือนไขใ
าพเจาไดทําการ

ณ วันที่ 31 
 27,522,372.75
ซึ่งเปนเรื่องสําค
ณกําหนดและกา
คัญ 

ฟาสวนภูมิภาค
หรับปสิ้นสุดวั

อมทรัพยพนัก
วันเดียวกันโดย

ายทะเบียนสหก
ายงานของขาพ
ะเบียนสหกรณ
องขาพเจา 

พินิจเยี่ยงผูประ
บทของการตรว
รบัเรื่องเหลาน้ี 

น้ี 

มในป 2563 จํา
ายไดดังกลาวมี
ตกตางกัน นอก
กหน้ีชําระหน้ีไม

ภายในของสหก
านวณดอกเบี้ยเ ิ
นสัญญาและส
รวิเคราะหเปรีย

ธันวาคม 256
5 บาท ลูกหน้ีเงิ
คัญในการตรวจ
ารประมาณการ

ค จํากัด ซึ่งประ
ันเดียวกันและห

งานการไฟฟาส
ยถูกตองตามที่ค

กรณ ความรับผิ
พเจา ขาพเจามีค
ณ ขาพเจาเช่ือวา

ะกอบวิชาชีพข
วจสอบงบการเ
 

านวนเงิน 1,295
มีจํานวนเงินที่เป
กจากน้ีการรับรู
มตรงตามกําหน

กรณที่เก่ียวของ
เงินใหกู นอกจ
สอดคลองกับน
ยบเทียบขอมูลบ

63 สหกรณมี
งินใหกูยืม - สุ
จสอบ เน่ืองจา
รตองอาศัยดุลย

ะกอบดวยงบแส
หมายเหตุประก

สวนภูมิภาค จํ
ควรในสาระสํา

ผิดชอบของขาพ
ความเปนอิสระ
าหลักฐานการส

ของขาพเจาใน
งินโดยรวมและ

5,055,169.33 บ
ปนสาระสําคัญแ
รูรายไดดอกเบี้ย
นดเวลา 

งกับการรับรูรา
ากน้ี ขาพเจาได
นโยบายการบัญ
บัญชีรายไดและ

เงินใหกูยืมจําน
ทธิเปนจํานวน
กการประมาณ
พินิจโดยเฉพาะ
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แสดงขอมู
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 ใ
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ขาพเจาสุมสอ
การประมาณก
ฏิบัติงานอยางเป
ครงสรางหน้ีแล

งบการเงินของ 
ชีอื่นในสํานักง

ผิดชอบของคณะ
คณะกรรมการ
ายทะเบียนสหก
ดทํางบการเงินที
ในการจัดทํางบ
นตอเน่ืองการเป
นตอเน่ืองเวนแ
นตอเน่ืองตอไป

ผิดชอบของผูส
การตรวจสอบ
มูลที่ขัดตอขอเท็
วมความเห็นขอ
ติงานตรวจสอบ
าระสําคัญที่มีอ
ไดอยางสมเหตุ
บการเงินจากกา

ในการตรวจสอ
ตและสงสัยเยี่ยง

ระบุและประเมิ
ทุจริตหรือขอผิ
หลักฐานการสอ
ที่ขัดตอขอเท็จ
ทุจริตอาจเกี่ยว
ไมตรงตามขอเ
ทําความเขาใจ
สถานการณ แต

บทานการชําร
ารต้ังคาเผ่ือหน้ี
ปนอิสระ ทั้งน้ี 
ละการเปล่ียนแ

 สหกรณออมท
งานเดียวกับขาพ

ะกรรมการดําเนิ
ดําเนินการสหก
กรณ และรับผิด
ที่ปราศจากการ
บการเงิน คณ
ปดเผยเรื่องที่เก่ี
แตคณะกรรมก
ปได 

อบบัญชีตอการ
ของขาพเจามีวั
ท็จจริงอันเปนส
องขาพเจาอยูดว
บตามมาตรฐานก
ยูไดเสมอไป ข

ตุสมผลวารายกา
ารใชงบการเงิน

อบของขาพเจา
งผูประกอบวิชา

มินความเสี่ยงจ
ผิดพลาด ออก
อบบัญชีที่เพียง
จริงอันเปนสาร
วกับการสมรูรว
ท็จจริงหรือการ
ในระบบการค
ตไมใชเพ่ือวัตถุ

ระหนี้บัญชียอ
น้ีสงสัยจะสูญวา
 มีการสุมตัวอย
ปลงเง่ือนไขกา

ทรัพยพนักงาน
พเจา ซึ่งแสดงค

นินการสหกรณ
กรณมีหนาที่รับ
ดชอบเก่ียวกับก
แสดงขอมูลที่ขั
ะกรรมการดําเ
ยวกับการดําเนิ
การดําเนินการ

รตรวจสอบงบก
วัตถุประสงคเพื
สาระสําคัญหรือ
วย ความเช่ือมั่น
การสอบบัญชีแ
ขอมูลที่ขัดตอข
ารที่ขัดตอขอเท็
นเหลาน้ี 

าตามมาตรฐาน
าชีพตลอดการต

ากการแสดงข
แบบและปฏิบั
พอและเหมาะส
ระสําคัญซึ่งเปน
วมคิด การปลอ
รแทรกแซงการ
ควบคุมภายในที
ประสงคในการ

 

ยลูกหนี้เงินให
ามีความเพียงพ
ยางอยางเปนระบ
ารจายชําระหนี ้

การไฟฟาสวน
ความเห็นอยางไ

ณตองบการเงิน  
บผิดชอบในการ
การควบคุมภายใ
ขัดตอขอเท็จจริ
เนินการสหกรณ
นินงานตอเน่ืองใ
สหกรณมีควา

การเงิน 
พ่ือใหไดความเ
อไม ไมวาจะเกิ
นอยางสมเหตุส
และระเบียบนาย
ขอเท็จจริงอาจเ
็จจริงแตละราย

การสอบบัญชี 
ตรวจสอบ การป

อมูลที่ขัดตอขอ
บัติงานตามวิธีก
สมเพ่ือเปนเกณ
นผลมาจากการ
อมแปลงเอกสา
รควบคุมภายใน
ที่เก่ียวของกับก
รแสดงความเห็

หกูเปรียบเทียบ
พอและเหมาะส
บบ รวมถึงมีกา
 (หากมี) 

นภูมิภาค สําหรบั
ไมมีเง่ือนไขตาม

 
รจัดทําและนําเส
ในที่คณะกรรม
งอันเปนสาระส
ณรับผิดชอบใน
ในกรณีที่มีเรื่อง
มต้ังใจท่ีจะเลิก

เช่ือมั่นอยางสม
กิดจากการทุจริ
สมผลคือความเชื
ยทะเบียนสหกร
เกิดจากการทุจ
การหรือทุกราย

 และระเบียบน
ปฏิบัติงานของข

อเท็จจริงอันเป
การตรวจสอบ
ณฑในการแสดง
รทุจริตจะสูงกว
รหลักฐาน การ

น 
การตรวจสอบ
นตอความมีปร

บกับรายละเอีย
มเปนไปตามร
ารสุมตัวอยางเงิ

บปสิ้นสุดวันที่ 
มรายงานลงวันท

สนองบการเงิน
การดําเนินการ
สําคัญไมวาจะเกิ
นการประเมินค
งดังกลาว และก
กสหกรณหรือ

มเหตุสมผลวาง
ตหรือขอผิดพล
ช่ือมั่นในระดับ
รณจะสามารถต
ริตหรือขอผิดพ
ยการรวมกันจะมี

นายทะเบียนสห
ขาพเจารวมถึง 

นสาระสําคัญใ
เพ่ือตอบสนอ
งความเห็นของ
วาความเสี่ยงที่เ
รตั้งใจละเวนก

 เพ่ือออกแบบ
ระสิทธิผลของก

ยดการตั้งคาเผื่
ระเบียบนายทะ
งินใหกูยืมรายใ

 31 ธันวาคม 25
ที่ 16 กุมภาพัน

นเหลาน้ีโดยถูก
รสหกรณพิจารณ
กิดจากการทุจริ
ความสามารถข
การใชเกณฑกา
อหยุดดําเนินงา

งบการเงินโดย
ลาด และเสนอ
บสูงแตไมไดเป
ตรวจพบขอมูล
พลาดและถือว
มีผลตอการตัดส

หกรณ ขาพเจาไ

ในงบการเงินไ
งตอความเสี่ย
งขาพเจา ความเ
กิดจากขอผิดพ
ารแสดงขอมูล

วิธีการตรวจส
การควบคุมภาย

ือหนี้สงสัยจะ
เบียนสหกรณ 
หญ เงินใหกูยืม

562 ตรวจสอบ
ธ 2563 

ตองตามท่ีควร
ณาวาจําเปนเพ่ือ
รติหรือขอผิดพล
ของสหกรณใน
ารบัญชีสําหรับ
านหรือไมสาม

ยรวมปราศจาก
รายงานของผูส
นการรับประกั
ที่ขัดตอขอเท็จ
ามีสาระสําคัญ
สินใจทางเศรษฐ

ไดใชดุลยพินิจแ

มวาจะเกิดจาก
งเหลาน้ัน และ
เสี่ยงที่ไมพบขอ
พลาด เนื่องจาก
ล การแสดงขอมู

อบที่เหมาะสม
ในของสหกรณ
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48 อาคาร 
ถนนจรัญส
เขตบางกอ

วันที่ 24 กุ

ประเมินความเ
การทางบัญชีแล
สรุปเก่ียวกับค
สหกรณ และจ
ที่อาจเปนเหตุใ
ขอสรุปวามีคว
ขอมูลในงบกา
ของขาพเจาขึ้น
เหตุการณหรือส
ประเมินการนํา
วางบการเงินแส

ขาพเจาไดสื่อส
นที่มีนัยสําคัญ
ารตรวจสอบขอ

จากเรื่องทั้งหล
บงบการเงินใน
ญชี เวนแตกฎหม
วาไมควรสื่อสา
ะทบในทางลบ

ขาพเจาเปนผูรบั

 ธนาเพลส ช้ัน 
สนิทวงศ  แขวง
อกนอย กรุงเทพ

มภาพันธ 2564

หมาะสมของน
ละการเปดเผยข
ความเหมาะสม
ากหลักฐานการ
หเกิดขอสงสัยอ
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

 
เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ไดแ้ต่งตั้งใหข้า้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 นั้น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินประจ าปีและ
แสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี อยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานของผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี  24 กมุภาพนัธ์  
2564 นั้นขา้พเจา้ขอรายงานผลการตรวจสอบบญัชี ดงัน้ี 

 1. ข้อสังเกตทีพ่บจากการตรวจสอบ เกีย่วกบัจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 

 1.1 ด้านการบริหารงานทัว่ไป 

 1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบติังานเป็นไปตาม กฎหมายสหกรณ์  ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ ค  าแนะน า
และแนวปฏิบติัของทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรม ตรวจบญัชีสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ฯ อยา่งเคร่งครัด 

 1.1.2 การแบ่งแยกหน้าทีข่องสหกรณ์ฯ 

 สหกรณ์ฯ มีการจดัแบ่งส่วนงานและก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของพนกังานไวเ้หมาะสมรัดกมุ
สอดคลอ้งกบัหลกัการควบคุมภายในท่ีดี มีผูจ้ดัการคอยควบคุมดู แลการปฏิบติังานภายใตก้ารบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ พนกังานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ  

 1) คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นบุคคล ผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิก ซ่ึงมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ 
ทุกเดือนอยา่งสม ่าเสมอ 
 2) ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ฯ ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแต่ละส่วนงานนั้นมีความรู้และความสามารถเฉพาะทางซ่ึงตรง
ตามแต่ละส่วนงาน 
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 1.1.4 การควบคุมด้านภาษี 
  จากการสุ่มตรวจสอบและทดสอบการค านวณภาษีส าหรับการยืน่ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย พบวา่
สหกรณ์ฯ มีการด าเนินการหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินไดป้ระ เภทต่างๆ โดยรวมเป็นไปตามประมวล
รัษฎากร 

 1.1.5 การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 

โดยรวมสหกรณ์ฯ จดัท าบญัชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมถึงเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ .ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ .ศ. 2553 และ ปรับปรุงใหม่ พ .ศ. 2562) และเป็นไปตาม
ก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมีระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของสหกรณ์ฯ การจดัท าบญัชี และทะเบียนคุม
ต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบนัมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีโดยรวมครบถว้น มีการจดัท างบการเงินตาม
รูปแบบงบการเงินท่ีระบุในหนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี กษ 0404/1160 ลงวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2557 และผลการ
ประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีของสหกรณ์ฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัดีเลิศ 

นอกจากน้ีคณะผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ตรวจสอบระหวา่งปีของ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ ากดั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงไดท้  าการตรวจสอบการปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ
และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงโดยร วมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบติังานและบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี
รายละเอียดของการตรวจสอบบญัชีระหวา่งปีและขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบขา้งตน้ทางคณะผูส้อบบญัชีไดอ้ธิบายไว้
ตามรายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหวา่งปี  เลขท่ี สส.464/2563 ลงวนัท่ี 17 กรกฎาคม  2563 และรายงานผลการ
ตรวจสอบบญัชีระหวา่งปี เลขท่ี สส.636/2563 ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2563 ท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ 

1.1.6 การควบคุมด้านทรัพย์สิน 

จากการสุ่มตรวจนบัทรัพยสิ์น พบวา่ โดยรวมทรัพยสิ์นมีอยูจ่ริงและเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ฯ และ
สหกรณ์ฯ มีการบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นตามท่ีควร  

(1) การซ้ือทรัพย์สินใหม่ 

จากการตรวจสอบทรัพยสิ์นท่ีซ้ือเพิ่มกบัเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี โดยรวม สหกรณ์ฯ มีการบนัทึก

บญัชีอยา่งถูกตอ้งตามควรและเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

(2) การตรวจนับทรัพย์สิน 

จากการสุ่มตรวจนบัทรัพยสิ์น พบวา่ โดยรวม ทรัพยสิ์นมีอยูจ่ริงและเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ฯ 
อยา่งไรกต็าม ขณะเขา้สังเกตการณ์ตรวจนบัทรัพยสิ์น  พบขอ้สงัเกตบางประการ ทั้งน้ีไดร้ายงานไวใ้นรายงานผลการ
ตรวจสอบบญัชีระหวา่งปีแลว้ 
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 1.2 ด้านการด าเนินธุรกจิ 

 1.2.1 การควบคุมด้านสินเช่ือทุกประเภท   

  จากการสุ่มตรวจสอบใบค าขอและหนงัสือสญัญาเงินกูป้ระเภทฉุกเฉิน สามญั และพิเศษกบัรายงานเงินกู้
พร้อมทั้งเอกสารส าคญัประกอบค าขอกูท่ี้เก่ียวขอ้ง พบวา่ โดยรวมมีการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งเรียบร้อยถูกตอ้งตาม
ระเบียบท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนดและถือใชเ้ป็นหลกัฐานการเป็นหน้ีได ้ 

 1.2.2 การควบคุมด้านเงินรับฝาก  

  จากการสุ่มตรวจสอบ หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีเงินฝาก  พบวา่
โดยรวมใบค าขอเปิดบญัชีมีขอ้มูลถูกตอ้งตามท่ีควรและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

 1.2.3 ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

 (1) ใบสมัครสมาชิก 

  จากการสุ่มตรวจสอบใบสมคัรสมาชิก เขา้ใหม่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมคัร  พบวา่  โดยรวม
เรียบร้อย มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งสมบูรณ์และมีเอกสารประกอบหลกัฐานการสมคัรสมาชิกครบถว้น ซ่ึงเป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ฯ 

 (2) ค่าธรรมเนียมสมาชิก 

  จากการทดสอบการค านวณรายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้  พบวา่ มียอดเงินถูกตอ้งตรงกนัและสมัพนัธ์
กบัจ านวนสมาชิกเขา้ใหม่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีการรับรู้รายไดค่้าธรรมเนียม
แรกเขา้อยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร 

2. ผลการวเิคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 

  (1) หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์ขนาด  “*ใหญ่พเิศษ” 

    *ใหญ่พเิศษ   หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   16.05 - 20.00 

      ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   12.09 - 16.04 

               ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   8.13 - 12.08 
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รายการ 
คะแนนของ 
แต่ละหัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค จ ากดั   
ใหญ่พเิศษ 

16.05-20.00 
ใหญ่มาก 

12.09-16.04 
ใหญ่ 

8.13-12.08 
จ านวน คะแนน 

ทีไ่ด้ 

1.  จ านวนสมาชิก (หน่วย:คน)       

     มากกว่า  12,991 – 20,947 3.40      

     มากกว่า  20,948 – 33,778 3.60      

     มากกว่า 33,779 3.80 34,998 3.80    

2.  ทุนด าเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)       

     มากกว่า   7,876 – 14,825 8.10      

     มากกว่า 14,825 – 27,900 8.55      

     มากกว่า 27,900 9.00 54,022 9.00    

3.  รายได้ธุรกจิหลกั (หน่วย:ล้านบาท)       

      มากกว่า    391.70 – 718.00 6.30      

      มากกว่า    718.00 – 1,317.00 6.65 1,295.06 6.65    

      มากกว่า 1,317.00 7.00      

รวมคะแนนทีไ่ด้   19.45    

(2)   อตัราส่วนเฉลีย่โดยรวมทีส่ าคญัของสหกรณ์ออมทรัพย์เ ปรียบเทียบกบั ค่าเฉลีย่ของสหกรณ์ที่มีประเภทและ
ขนาดเดียวกบัทั้งประเทศ (Peer group 2019) ที่ได้มาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากดั มีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ใน
ระดับ “*ด”ี 
                                 ดีมาก    หมายถึง  ดีกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
                                  * ดี      หมายถึง  มีค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั                

                                พอใช้     หมายถึง  นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
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รายการ หน่วย 

อตัราส่วนของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จ ากดั 

อตัราส่วนสหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลีย่ 

ขนาดใหญ่พเิศษ 

(Peer  Group) 

ดกีว่า
ค่าเฉลีย่ 

ใกล้เคยีง
ค่าเฉลีย่ 

น้อยกว่า
ค่าเฉลีย่ 

  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2562    

1.ด้านความเพยีงพอของเงนิทุนต่อความเส่ียง        

1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 1.18 1.16 1.19    

1.2 อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.03 0.03 0.04    

1.3 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ 7.98 11.36 9.06    

1.4 อตัราการเติบโตของหน้ี (เงินรับฝาก) ร้อยละ 9.18 9.17 6.49    

1.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 6.04 6.83 7.17    

2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์        

2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.05 0.05 0.06    

2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 2.78 3.14 3.25    

2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ 8.63 10.17 7.65    

3. ขดีความสามารถในการบริหารจัดการ        

อตัราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 1.13 19.78 3.63    

4. ด้านการท าก าไร        

4.1  ก าไรต่อสมาชิก บาท/คน 41,236.09 43,325.96 31,049.31    

4.2  เงินออมต่อสมาชิก บาท/คน 1,319,683.94 1,232,039.74 736,073.19    

4.3  หน้ีสินต่อสมาชิก บาท/คน 607,587.87 626,351.90 694,811.32    

4.4  อตัราการเติบโตของทุนส ารอง ร้อยละ 12.68 15.35 12.79    

4.5  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ ร้อยละ (3.10) 3.69 7.48    

4.6  อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 61.29 63.57 57.43    

5. ด้านสภาพคล่อง        

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เท่า 0.36 0.35 0.40    

 
**ขอ้มูลและอตัราส่วนถวัเฉล่ียของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ียปี 2562 (PEER GROUP 2019) ท่ีน าขอ้มูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ตามรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ไดผ้นัแปรไปตามช่วงระยะเวลา 1 ปี
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2.1 ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนดา้นความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเส่ียง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี โดยมี

อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยอ์ยูใ่นเกณฑดี์และอตัราการเติบโตของหน้ี (ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝาก) อยูใ่นเกณฑ์
ท่ีดีมาก เน่ืองจากการขยายตวัของทุนเรือนหุน้เร่ิมลดลงในขณะท่ีมีเงินรับฝากเพิ่มข้ึน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่สหกรณ์ฯ 
มีทุนหมุนเวียนท่ีใชด้ าเนินงานโดยรวมเพียงพอต่อการด าเนินงานและความเส่ียงท่ีสหกรณ์ฯ ตอ้งเผชิญอยู ่ซ่ึงจะท าให้
สหกรณ์ฯ สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 

   สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจดัการสินทรัพยใ์หมี้คุณภาพ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  อยา่งไรกต็าม  สหกรณ์ฯ
ตอ้งมุ่งเนน้ดา้นกลยทุธ์ท่ีจะช่วยเสริมสร้างใหส้หกรณ์ฯ มีอตัราการ เติบโตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึน อนัจะท าใหไ้ดรั้บ
ประโยชน์สูงสุดจากการบริหารสินทรัพยข์องสหกรณ์ ฯ 

 2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร 

   สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ  อยู่ในระดับปานกลาง  ซ่ึงเป็นผลมาจาก
การหดตวัลดลงของธุรกิจสินเช่ือ ในระหวา่งปีสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูใ้หส้มาชิกจ านวน 3,584,097,723.66 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึน
จากปีก่อนจ านวน 303,756,582.22 บาท หรือมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 9.26 ธุรกิจเงินรับฝากในระหวา่งปีสหกรณ์ฯ
รับฝากเงินจ านวน  9,077,683,832.59 บาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจ านวน 162,828,872.97 บาท หรือมีอตัราหดตวัร้อยละ
1.76 สาเหตุเกิดจาก สหกรณ์ฯ มีนโยบายจ ากดัการฝากเงินของสมาชิกจึงเป็นเหตุใหอ้ตัราการเติบโตของธุรกิจหดตวัลง
เลก็นอ้ย เพราะฉะนั้นสหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้งค านึงถึงการ ใหสิ้นเช่ือ  การก่อหน้ีสินและความสามารถในการช าระหน้ี
ของสมาชิกอยา่งถ่ีถว้นก่อนด าเนินนโยบายใดๆ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะสร้างความมัน่คงของสหกรณ์ฯ อยา่งย ัง่ยนื 

 2.4 การท าก าไร 

   2.4.1 อตัราส่วนต่อสมาชิก 
   ผลการด าเนินงานต่อสมาชิกในปีปัจจุบนัแสดงใหเ้ห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนการท าก าไรต่อ สมาชิก
และอตัราส่วนการออมต่อสมาชิก  แต่มากกวา่อตัราส่วนเฉล่ียโดยรว มซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑดี์มาก  อยา่งไรกต็าม
สหกรณ์ฯ ตอ้งระมดัระวงัการใหสิ้นเช่ือต่อสมาชิกแต่ละราย เพื่อไม่ใหส้มาชิ กก่อหน้ีสินจนเกินกวา่ความสามารถ
ในการจ่ายช าระของสมาชิกแต่ละคนได ้อีกทั้ง สหกรณ์ฯ ควรมีการเร่งรัดติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกอยา่ง
ใกลชิ้ดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯ 

 

 

 

 



 

7 | หนา้  

Email : thana_34@thanacorp.com 

 2.4.2 อตัราส่วนผลการด าเนินงานโดยรวม 

 ผลการด าเนินงานในปีปัจจุบนัยงัแสดง ให้เห็นวา่สหกรณ์ฯ มี ผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ทีด่ี  
โดยมีอตัราก าไรสุทธิอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี มาก แต่ยงัคงมีอตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ ต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย  ดงันั้นสหกรณ์ฯ
ตอ้งวางแผนการบริหารงานใหมี้อตัราการเติบโตของก าไรใหสู้งข้ึนอยา่งสม ่าเสมออนัจะน ามาซ่ึงความมัน่ค งของ
สหกรณ์ฯ และผลการด าเนินงานท่ีดีในระยะยาว ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่ จุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คือ
มอบความเป็นอยูท่ี่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายไดแ้ละผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอยา่งเดียว 

 2.5 สภาพคล่อง 

     สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนเพิ่มข้ึนจากปีก่อนเลก็นอ้ย และนอ้ยกวา่อตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม แสดงให้
เห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีการ รักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับที่เหมาะสม  กบัความจ าเป็ นในการใชเ้งิน อยา่งไรกต็าม
สหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้ง มีการก าหนดกลยทุธ์และวางแผนเพื่อรักษาระดบัปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องใ หอ้ยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสมอยูเ่สมอ อีกทั้งตอ้งไม่เสียประโยชน์ในการน าสภาพคล่องคงเหลือไปก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่
สหกรณ์ฯ 

 2.6 ผลกระทบของธุรกจิ 

     เศรษฐกจิโลก โดยรวมมีแนวโนม้ชะลอตวัลงตามปริมาณการคา้โลกท่ีชะลอลงทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต ่าและจากสภาวะการกีดกนัทางการคา้  โดยเฉพาะสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน และประเทศ
อุตสาหกรรมหลกัท่ีจะส่งผลมาสู่ความตอ้งการสินคา้และบริการภายในประเทศลดลง รวมทั้งการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในดา้นการท่องเท่ียวและการขนส่งสินคา้อยา่งรุนแรง 

           เศรษฐกจิไทย  ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโนม้หดตวัแรงจากปีก่อนจาก สถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ใน ประเทศไทยมีความไม่แน่นอนสูงซ่ึงขึน้อยู่กบัสถานการณ์และมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ระบาดระ ลอกใหม่ อกีทั้งประเทศอืน่ทัว่โลกยงัมีความรุ นแรงและ
ยดืเยือ้อยู่ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อธุรกจิและการจ้างงานทีเ่กีย่วเน่ืองจ านวนมาก รวมถึงการท่องเทีย่วฟ้ืนตัวช้าลงและ
การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มลดลงตามเศรษฐกจิของประเทศคู่ค้า ส าหรับการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต ่าลง
จากการประกาศใช้ พ .ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ล่าช้า นอกจากนี ้การบริโภคในภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ชะลอลงทั้งในภาคบริการ เกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงหนีค้รัวเรือนทีอ่ยู่ในระดับสูง 

กล่าวโดยส รุป เศรษฐกิจไทยตอ้งข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19
รวมถึงการกลบัมาของนกัท่องเท่ียวและการกระจาย วคัซีนป้องกนั COVID-19 ในอนาคต จากท่ีกล่าวมาทั้งหมด
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  จึงเห็นควรใหป้รับอตัราดอกเบ้ียนโยบายในรอบปี 2563 ดงัน้ี 

 



 

8 | หนา้  

Email : thana_34@thanacorp.com 

การประชุม

คร้ังที ่
วนั เดือน  ปี ผลของมติ 

อตัราดอกเบีย้     

เดิม(ร้อยละ) 

อตัราดอกเบีย้       

ใหม่(ร้อยละ) 

เปลีย่นแปลง

(ร้อยละ) 

1/2563 5 กมุภาพนัธ์ 2563 เป็นเอกฉนัท ์ 1.25 1.00 ลด 0.25 
นดัพิเศษ 20 มีนาคม 2563 เป็นเอกฉนัท ์ 1.00 0.75 ลด 0.25 
2/2563 25 มีนาคม 2563 4:2 0.75 0.75 คงเดิม 
3/2563 20 พฤษภาคม 2563 4:3 0.75 0.50 ลด 0.25 

4/2563 24 มิถุนายน 2563 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

5/2563 5 สิงหาคม 2563 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

6/2563 23 กนัยายน 2563 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

7/2563 18 พฤศจิกายน 2563 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

8/2563 23 ธนัวาคม 2563 เป็นเอกฉนัท ์ 0.50 0.50 คงเดิม 

 ซ่ึงถือวา่เป็นดอกเบ้ียท่ีอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุดในประวติัศาสตร์ตั้งแต่ประเทศไทยมีการก าหนดดอกเบ้ียนโยบายมา
ดงันั้นสหกรณ์ฯ จึงตอ้งติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้ผนัผวนอยา่งใกลชิ้ดเพื่อน าผลไป
พิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงานอยา่งเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ท่ีผนัแปรไปอยา่งรวดเร็ว 

 นอกจากน้ียงัควรติดตามกรณีบริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) อยา่งใกลชิ้ด เน่ืองจากมีผลต่อภาพรวมของ
วงการสหกรณ์ฯ เป็นอยา่งมาก 

 2.7 สรุปผลการวเิคราะห์ 

 สรุปในภาพรวม ผลการด าเนิ นงานของสหกรณ์ฯ อยูใ่นระดบั “ ดี ” เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ีย

โดยรวมของสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษ 2562 (Peer Group 2019) ท่ีน ามาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มีความสามารถใน

การท าก าไร และมีอตัราความเพียงพอของเงินทุน ต่อความเส่ียงอยูใ่นระดบั ท่ีดี  มีการบริหารสินทรัพยไ์ดอ้ยา่ง

เหมาะสม และมีการรักษาสภาพคล่องไดเ้พียงพอต่อการบริหารงาน  ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ จะตอ้งเพิ่มขีดความสามารถใน

การบริหาร อีกทั้งตอ้งติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ฯ อยา่งใกลชิ้ดเพื่อ

น ามาใชใ้นการวางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพื่อน ามาใชป้้องกนัความเส่ียงในดา้นต่างๆ อนัจะน าไปสู่ความ

ผาสุกแก่มวลสมาชิกอยา่งย ัง่ยนืสืบต่อไป  
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 3. การติดตามแก้ไขข้อสังเกต 
 โดยรวมถือวา่สหกรณ์ฯ ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ตามขอ้เสนอแนะและค าแนะน าท่ีไดใ้หไ้วต้าม
ควรแก่สถานการณ์เรียบร้อยแลว้ 

 4. เร่ืองอืน่ 
  สหกรณ์ฯ ตอ้งระมดัระวงัและคอยติดตามระเบียบและประกาศท่ีออกมาใหม่อยา่งสม ่าเสมอและน ามา
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 

 
 

      นายวิโรจน์   นริศวรานนท ์
   ผูส้อบบญัชี 
 
 
48 อาคารธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ ์34 
ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงอรุณอมรินทร์  
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
โทร. 02 434 9999 

วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 

 

 


